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Seznam použitých symbolů a značek 

A základní jednotka pro elektrický proud

°C jednotka teploty

dm3 jednotka objemu 

hod. jednotka času

Hz hlavní jednotka frekvence (kmitočtu) 

Kč koruna česká

kW jednotka výkonu

kWh jednotka energie

l metrická jednotka objemu

lm hlavní jednotka světelného toku 

m3 základní jednotka objemu 

V jednotka elektrického napětí, respektive potenciálu
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Summary

When I was  doing my thesis, was thinking how we could save electrical energy, 

because electrical energy is the most important and many electrical appliances are depends 

on her height. Another thing is, if they are switch off or in stand by regime they still take 

some electrical  energy,  less  than usually,  but  they still  do.  I  was mention  in  my third 

chapter and fourth chapter how would be possible save using hot and cold water as well.

Keywords

• Electric energy

• Water

• Possibility of energy saving

• Economical estimation 

• Stand by regime

Anotace

Ve své práci jsem se zabývala tím, jak je možné vyhnout se zbytečnému plýtvání 

energiemi,  přičemž jsem se zaměřila hlavně na energii  elektrickou, protože její  výše je 

závislá na provozu celé řady elektrospotřebičů. Dále jsem chtěla také poukázat na to, že, i 

když  spotřebiče  vypneme  a  necháme  v pohotovostním  režimu  nebo  je  jen  ponecháme 

zapojené v síti, tak i přesto odebírají elektrickou energii ze sítě. Ve třetí a čtvrté kapitole 

jsem se také okrajově věnovala tomu, jak je možné snížit spotřebu teplé a studené vody 

v domácnosti.

Klíčová slova

• Elektrická energie

• Voda

• Možnosti úspory energie 

• Ekonomické zhodnocení 

• Stand by (pohotovostní) režim 
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1. Úvod

V dnešní době, kdy dochází k neustálému zvyšování cen, což se týká i jednotlivých 

druhů energií,  by se měl  každý zamyslet  nad tím,  co dělat,  abychom se alespoň doma 

dokázali  před  plýtváním  s  energiemi  ochránit  a  nemuseli  za  ně  platit  tolik  peněz. 

Především bychom se měli o naši spotřebu energií v domácnosti zajímat. Spotřebu plynu, 

elektrické energie i vody bychom měli pravidelně sledovat a zapisovat si je alespoň jednou 

měsíčně. Doporučuje se však zapisovat si stavy měřidel každý týden. 

V mé diplomové práci bych se chtěla hlavně zaměřit na spotřebu elektrické energie, 

protože její výše je závislá na provozu celé řady domácích elektrospotřebičů, kterých je 

v domácnostech opravdu mnoho. A proto bych chtěla také zjistit, který elektrospotřebič je 

tím největším „žroutem“ elektřiny a následně se zaměřit na to, jak se možnému plýtvání 

s elektrickou energií vyhnout. 

Jelikož technika pokročila, mám k takovému měření k dispozici digitální wattmetr, 

který  měří  s  přesností  na  kilowatty  spotřebu  elektrické  energie  jednotlivých 

elektrospotřebičů. 

Dále bych chtěla upozornit na to, že v naší domácnosti není zaveden plyn, a proto 

se jeho spotřebou nebudu zabývat vůbec. 
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2. Spotřeba energie v domácnosti

V této kapitole jsem pomocí digitálního wattmetru (měřiče spotřeby energie) měřila 

spotřebu elektrické energie jednotlivých elektrospotřebičů v naší domácnosti. Chtěla jsem 

zjistit, který spotřebič odebírá ze sítě nejvíce elektrické energie a taky to, zda spotřebiče 

odebírají elektrickou energii, pokud je necháme v stand by (pohotovostním) režimu nebo 

jen zapojené v síti, ale vypnuté. 

Technické parametry digitálního wattmetru:

• Model: TCM 234 776

• Vstupní/Výstupní napětí: 230V~ 50 Hz

• Síťové napětí: 190 – 276V

• Intenzita proudu: 0,01 – 10A (měřitelná od 0,01A)

• Příkon: 2 – 2300W

• Spotřeba energie: 0,01 – 9999,99 kWh

• Celková doba zapnutí: max. 9999h:50 min

• Intenzita proudu: do 10A

Tento přístroj měří nejen spotřebu elektrické energie v kWh, ale také elektrický proud, která 

prochází spotřebičem a také cenu, kterou je možno si na tomto přístroji nastavit ještě před jeho 

používáním.[4]

Pro ty,  kteří se přístroj  na měření spotřeby elektrické energie nedokážou představit, 

jsem ho vyfotila a je uveden na obr. 1. 
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Obr. 1. Digitální wattmetr (autor Bc. Petra Marková)

V následujících  třech  tabulkách  jsou  uvedeny  jednotlivé  spotřebiče,  které 

v domácnosti používáme, jejich spotřeba elektrické energie v provozu a stand by režimu.

Tabulka 1. Spotřeba elektrické energie jednotlivých spotřebičů v naší domácnosti za 1den

Doba 
měření 

[hod]

Spotřeba 
[kW] ø hod.

Doba 
měření 

[hod]

Spotřeba 
[kW] ø hod.

 Elektrická trouba 
Whirpool ACM 

313 1,267 1,2 0,947 24 0 0
Fén na vlasy 

Rowenta  Moveling 0,1667 0,25 1,5 24 0 0

 Chladnička  
Gorenje HZS2326 24 0,53 0,022 nemá 0 0

 Nabíječka od 
mobilního telefonu 
Nokia 5800XM 2,83 0,01 0,004 24 0 0

 Nobebook I. 
Accer Aspire 

2920Z 5 0,16 0,032 24 0,21 0,0009
Stolní lampa 1,5 0,01 0,007 24 0 0

SPOTŘEBIČ

V PROVOZU STAND BY REŽIM (VYPNUTO)
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        Tabulka 2. Spotřeba elektrické energie jednotlivých spotřebičů v naší domácnosti za 1 den

Doba 
měření 

[hod]

Spotřeba 
[kW] ø hod.

Doba 
měření 

[hod]

Spotřeba 
[kW] ø hod.

LCD televizor 
Hyundai HLB1510 5 0,13 0,026 24 0,14 0,0058
Multifunkční zařízení       

Hewlet Packard 
C4200 series 1 0,01 0,01 24 0,26 0,011

Notebook II. Assus 
X51Lseries

7 0,34 0,049 24 0,13 0,0054
 Pračka            

Candy   AQ 800 T 1,83 0,4 0,218 24 0,2 0,0083
 Rádio           

Grundig MUSIC 
BOY - 51 12 0,02 0,002 24 0,04 0,0017

 Set-top box         
CV - 5000 CINX 5 0,05 0,01 24 0,25 0,0104

SPOTŘEBIČ

V PROVOZU STAND BY REŽIM (VYPNUTO)

         Tabulka 3. Spotřeba elektrické energie jednotlivých spotřebičů v naší domácnosti za 1 den

Doba 
měření 

[hod]

Spotřeba 
[kW] ø hod.

Doba 
měření 

[hod]

Spotřeba 
[kW] ø hod.

Rychlovarná 
konvice Philips HD 

4659/40 0,05 0,1 2 24 0 0
Toastovač 

HOMEFRIND 0,083 0,05 0,6 nemá 0 0
Věžový ventilátor 0,5 0,01 0,02 24 0 0

Vysavač            
ECG VP 868 0,167 0,2 1,2 24 0 0
Žehlička Tefal 
SUPERGLISS 0,217 0,34 1,569 nemá 0 0

Žehlička na vlasy 
Remington S9950 0,667 0,03 0,045 24 0,31 0,0129

SPOTŘEBIČ

V PROVOZU STAND BY REŽIM (VYPNUTO)
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Z uvedených tabulek vyplývá, že největším „žroutem“ elektrické energie je v mém 

případě žehlička, ale nutno podotknout, že je to spotřebič, který nepoužívám každý den, a 

také doba jeho používání nezabere mnoho času. Dále bych se chtěla zmínit o tom, že skoro 

polovina uvedených spotřebičů,  které nechávám v stand by režimu,  popřípadě vypnuté, 

odebírají elektrickou energii ze sítě. Další důležitou informací je také to, že stand by režim 

mají jen rádio, televizor a set-top box. U ostatních spotřebičů jsem jejich odběr elektrické 

energie měřila, když byly vypnuty, ale ponechány v síti.

V dalších tabulkách je rovněž uvedena spotřeba elektrické energie v provozu i v 

stand by režimu,  doplněna  o energetickou  třídu,  příkon a  přibližnou cenu jednotlivých 

spotřebičů za jeden den (24 hodin). Cena kWh je 4,20 Kč. 
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Tabulka 4. Cena jednotlivých spotřebičů za jeden den

Spotřebič Energetická 
třída Příkon [W]  

Průměrná 
doba provozu 
za 1 den [hod] 

Průměrná 
spotřeba 

provozu za 1 
den [kW]   

Průměrná doba 
stand by režimu 
za 1 den [hod]   

Průměrná 
spotřeba  stand 
by režimu za 1 

den [kW] 

Cena 
[Kč]

Elektrická trouba 
Whirpool ACM 
313

_
3100 1,267 1,2 24 0 5,04

Fén na vlasy 
Rowenta 
Moveling  1700 0,1667 0,25 0 0 1,05
Chladnička 
Gorenje 
HZS2326 A 32 24 0,53 0 0 2,184
Stolní lampa _ 11 1,5 0,01 24 0 0,042
 Nabíječka od 
mobilního 
telefonu Nokia 
5800XM

_

2 2,83 0,01 24 0 0,042
 Nobebook I. 
Accer Aspire 
2920Z-
2A2G25Mi

_

není uveden 5 0,16 24 0,21 1,554
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Tabulka 5. Cena jednotlivých spotřebičů za jeden den

Spotřebič Energetická 
třída Příkon [W]  

Průměrná 
doba provozu 
za 1 den [hod] 

Průměrná 
spotřeba 

provozu za 1 
den [kW]    

Průměrná doba 
stand by režimu 
za 1 den [hod]    

Průměrná 
spotřeba  stand 
by režimu za 1 

den [kW]    

Cena 
[Kč]

LCD televizor 
Hyundai 
HLB1510

_
40 5 0,13 24 0,14 1,134

Multifunkční 
zařízení Hewlett 
Packard C4280 
series

_

není uveden 1 0,01 24 0,26 1,134
Notebook II. 
Assus 
X51Lseries

_
není uveden 7 0,34 24 0,13 1,974

 Pračka  Candy 
AQ 800 T A 1300 1,833 0,4 24 0,2 2,52
Rádio  Grundig 
MUSIC BOY - 
51

_
5 12 0,02 24 0,04 0,252

 Set-top box 
CV - 5000 CINX

_
20 5 0,05 24 0,25 1,26
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Tabulka 6.  Cena jednotlivých spotřebičů za jeden den

Spotřebič Energetická 
třída Příkon [W] 

Průměrná doba 
provozu za 1 

den [hod]         

Průměrná 
spotřeba 

provozu za 1 
den [kW] 

Průměrná doba 
stand by režimu 
za 1 den [hod]  

Průměrná 
spotřeba  stand 
by režimu za 1 

den [kW] 

Cena 
[Kč]

Rychlovarná 
konvice Philips 
HD 4659/40 A 2000-2400 0,05 0,1 24 0 0,042
Toastovač 
HOMEFRIEND _  750 0,083 0,05

nemá stand by 
režim 0  0,21

Věžový 
ventilátor _ 45 0,5 0,01 24  0  0,042
Vysavač 
ECG VP 868

_
1600 0,167 0,2 24 0  0,84

Žehlička Tefal 
SUPERGLISS

_
1680 -2000 0,217 0,34

nemá stand by 
režim 0  1,428

Žehlička na 
vlasy 
Remington 
S9950

_

60 0,667 0,03 24 0,31 1,428 
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Z tabulek 4,5,6 vyplývá, že celková přibližná cena všech spotřebičů za jeden den 

činí přibližně 22Kč. Pokud se chci dostat na celkovou částku za rok, musím si nejprve 

ujasnit, jak často jednotlivé spotřebiče používáme. Některé jsou používány denně, ostatní 

jen občas. 

Každý den jsou používány v naší  domácnosti  tyto  spotřebiče:  elektrická  trouba, 

rychlovarná  konvice,  oba  dva  notebooky,  televizor,  rádio  a  set-top  box.  Spotřebiče 

používané  občas:  fén  na  vlasy,  stolní  lampa,  nabíječka,  multifunkční  zařízení,  pračka, 

toastovač,  věžový ventilátor,  vysavač,  žehlička,  žehlička  na vlasy.  Četnost  používání  a 

doba používání jednotlivých spotřebičů je uvedena v tabulkách 7,8. 
Tabulka 7. Četnost používání jednotlivých spotřebičů

Spotřebič Četnost používání 
Za týden Za měsíc Za rok

Elektrická trouba 7x 30x 365x
Fén na vlasy 3x 12x 144x
Chladnička 7x 30x 365x
LCD televizor 7x 30x 365x
Multifunkční 
zařízení 1x 4x 48x
Nabíječka 3x 12x 144x
Notebook I. 5x 20x 240x
Notebook II. 5x 20x 240x
Pračka 3x 12x 144x
Rádio 5x 20x 240x
Rychlovarná konvice 7x 30x 365x
Set-top box 7x 30x 365x
Stolní lampa 1x 4x 48x
Toastovač 1x 4x 48x
Věžový ventilátor _ _ 90x
Vysavač 1x 4x 48x
Žehlička 1x 4x 48x
Žehlička na vlasy 3x 12x 144x
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Tabulka 8. Doba používání jednotlivých spotřebičů uvedená v hodinách

Spotřebič
Doba používání 

Za týden [hod] Za měsíc [hod] Za rok [hod]

Elektrická trouba 8,87 38,01 462,46
Fén na vlasy 0,5 2 24
Chladnička 168 720 8760
LCD televizor 35 150 1825
Multifunkční 
zařízení 0 1 12
Nabíječka 8,5 34 407,5
Notebook I. 25 100 1200
Notebook II. 35 140 1680
Pračka 5,5 22 263,5
Rádio 30 120 1440
Rychlovarná konvice 0,35 1,5 18,25
Set-top box 35 150 1825
Stolní lampa 1,5 6 72
Toastovač 0,083 0,332 4
Věžový ventilátor _ _ 45
Vysavač 0,167 0,668 8,02
Žehlička 0,217 0,868 10,42
Žehlička na vlasy 1 4 48

V tabulkách 7,8 je znázorněno jak často a kolik hodin ročně jednotlivé spotřebiče 

v naší  domácnosti  používáme.  Z tabulky  8  vyplývá,  že  v naší  domácnosti  je  nejčastěji 

používaná chladnička, což se odvíjí od toho, že je po celý rok zapnutá 24 hodin denně. 

Na základě hodnot uvedených v předcházejících tabulkách mohu spočíst celkovou 

průměrnou cenu jednotlivých spotřebičů za rok ať už v provozu, tak v stand by režimu. 

Tyto hodnoty jsou uvedené v tabulce 9.
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      Tabulka 9. Průměrná cena jednotlivých spotřebičů za rok

Spotřebič
Průměrná cena 

provozu za 1 rok 
[Kč]

Průměrná cena 
stand by režimu za 

1 rok [Kč]
Elektrická trouba 1839,37 0
Fén na vlasy 151,2 0
Chladnička 813,1 0
LCD televizor 199,29  168,94
Multifunkční zařízení 0,504 404,16
Nabíječka 5,99 0
Notebook I. 161,28 28,58
Notebook II. 342,92 160,57
Pračka 241,26 296,19
Rádio 10,28 52,26
Rychlovarná konvice 153,3 0
Set-top box 76,65 302,92
Stolní lampa 2,12 0
Toastovač 10,08 0
Věžový ventilátor 3,78 0
Vysavač 40,42 0
Žehlička 68,67 0
Žehlička na vlasy 6,05 0

Z tabulky 9 vyplývá, že průměrná celková cena jednotlivých spotřebičů v provozu 

za  rok  činí  cca  4126  Kč  a  v  stand  by  režimu  je  to  cca  1713  Kč,  což  určitě  není 

nezanedbatelná částka.
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 Graf 1. Přibližné rozdělení ceny jednotlivých spotřebičů v provozu za 1 rok

Z grafu 1 je patrné, že nejvíce peněz nás stojí provoz elektrické trouby, je to zhruba 

1839Kč, a to i přesto, že není používána tak často jako např. chladnička či televize. Je to 

dáno tím, že má vysokou spotřebu elektrické energie, tedy i vysoký příkon.
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    Graf 2. Přibližné rozdělení ceny jednotlivých spotřebičů v stand by režimu za 1 rok

Z grafu 2 vyplývá,  že nejvíce peněz nás stojí vypnuté multifunkční zařízení,  ale 

zdůrazňuji to, že je ponecháno v síti. Cena za rok se vyšplhala zhruba na 400 Kč.
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3. Možnosti úspory energie v domácnosti

3.1 Druhy energií používaných v domácnostech

Energie používaných v domácnostech se dělí na elektrickou energii, vodu a plyn.

1. Elektrická energie  

Pro větší názornost se někdy vyplatí si ujasnit, na co vlastně jednotlivý spotřebič 

elektrickou energii používá. Je možno použít například následující rozdělení:

a) spotřebiče měnící elektřinu na teplo a chlad - pračka, myčka, chladnička, sporák, 

varná konvice apod.,

b) spotřebiče měnící elektřinu na mechanickou práci - mixer, vrtačka apod.,

c) spotřebiče měnící elektřinu na světlo,

d) spotřebiče pro zpracování a prezentaci informací - počítače, audio a video a domácí 

elektronika. [5]

2. Voda 

a) Teplá užitková voda

b) Studená voda pitná

3. Plyn

3.2 Obecné možnosti snižování spotřeby elektřiny v domácnosti 

3.2.1 Změna životního stylu

Toto  je  nepochybně  nejproblematičtější  opatření.  Například  -  výměnou  staré 

chladničky za novou se může ušetřit až 30 % spotřeby elektřiny. Někdo používá notebook 

namísto  počítače,  televize  i  přehrávače hudby.  Oproti  domácímu kinu je  jeho spotřeba 

skoro o řád menší. Pro spoustu lidí je to ale neakceptovatelné snížení kvality kulturního 

zážitku. K „absolutní dokonalosti“ jsou úspory elektřiny formou změny životního stylu
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dovedeny  u  lidí  žijících  v domě  bez  připojení  k  elektrické  síti,  kde  elektřinu  zajišťují 

solární fotovoltaické panely a akumulátor s měničem. Zde je prakticky vyloučené používat 

automatickou  pračku,  infrazářič  v  koupelně  nebo  elektrický  vařič.  Jejich  životní  styl 

(alespoň pokud jde o používání elektrických spotřebičů) je proto velice odlišný. Jedná se 

ovšem o extrémní případ, nicméně pěkná ukázka, že se dá žít i při spotřebě elektřiny téměř 

10x nižší, než je běžná spotřeba v moderní domácnosti. [5]

3.2.2 Změna podmínek, v nichž spotřebič pracuje

U  mnoha  spotřebičů  je  jejich  spotřeba  závislá  na  stavu  okolního  prostředí  a 

způsobu  používání.  Jsou-li  jim  vytvořeny  „lepší  podmínky“,  jejich  spotřeba  klesne. 

Chladničku  a  mrazničku  je  možno  umístit  do  chladnější  místnosti,  nebo  je  častěji 

odmrazovat.  Vhodně  zvolená  velikost  hrnce  a  rovné  dno  s dobrou  tepelnou  vodivostí 

znatelně  zlepší  přenos  tepla  z  plotýnky  sporáku  do  hrnce  a  sníží  spotřebu  při  vaření. 

Spotřeba  kotoučové  pily,  se  kterou  se  řeže  dřevo,  se  sníží,  když  je  kotouč  dobře 

nabroušený. [5]

3.2.3 Optimální využití kapacity spotřebiče

Pračka, myčka nádobí a mnohá další zařízení mají přibližně stejnou spotřebu bez 

ohledu  na  to,  jak  moc  jsou  naplněny,  někdy  je  proto  lepší  počkat,  až  se  nahromadí 

optimální náplň. [5]

3.2.4. Použití účinnějších spotřebičů

Elektrické spotřebiče v domácnosti jsou zpravidla vyměňovány, až když doslouží 

nebo nesplňují požadavky na kvalitu či výkon. Má to svou logiku, nákup nového přístroje 

stojí  peníze.  Správnější  postup  je  ale  počítat  s nejen  náklady  na  koupi,  ale  spíše 

s celkovými  náklady za  dobu životnosti  spotřebiče,  jako  jsou  např.  náklady za  opravy 

spotřebiče. Někdy proto může být výhodné nahradit starý, málo účinný spotřebič novým 

ještě  dříve,  než  uplyne  doba  jeho fyzické  životnosti.  Neocenitelnou  pomoc  při  výběru 

nového spotřebiče  poskytuje  takzvaný energetický štítek,  který  spotřebitele  (zákazníka) 

informuje  o  tom,  jak  dobrý  je  daný  spotřebič  z hlediska  spotřeby  elektrické  energie, 

respektive účinnosti. Účinnější spotřebiče jsou zpravidla dražší, opět platí, že spotřebiče se
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 mají vybírat tak, aby celkové náklady za dobu jeho životnosti byly minimální. Ze zákona 

musí  být  automatické  pračky,  sušičky  prádla,  chladničky,  mrazničky,  myčky  nádobí, 

elektrické  trouby,  elektrické  ohřívače  vody,  zdroje  světla  a  další  spotřebiče  označeny 

energetickým štítkem (obr. 2), který obsahuje informace o provozních vlastnostech daného 

výrobku. Kategorie A zahrnuje nejlepší a nejúspornější spotřebiče, jsou zhruba o polovinu 

úspornější  než  kategorie  C a  D.  Moderní  zářivky se  bez  problémů zařadí  do  třídy A, 

zatímco klasické žárovky jsou zařazeny ve spodních třídách E až G. Některé spotřebiče se 

do třídy A mohou dostat jen obtížně, např. sušičky prádla se obvykle pohybují v třídách C 

a D. [5]

Obr. 2. Obecný příklad energetického štítku (http://www.eccb.cz/index.php?cid=246&s=úspory
%20elektřiny)
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3.3 Možnosti snižování spotřeby elektřiny u jednotlivých spotřebičů 

3.3.1 Větrání a únik tepla

Doporučuje se větrat krátce, ale intenzivně (asi třikrát denně po 10 minutách). Při 

rychlém  intenzivním  vyvětrání  se vzduch  ochladí,  ale  stěny  pokoje  zůstanou  teplé.  U 

pomalého  a  dlouhého  větrání  pootevřeným oknem je  tomu  právě  naopak  –  dochází  k 

vychladnutí stěn a pro jejich ohřátí je následně potřeba velké množství tepla. Přes noc je 

vhodné zatahovat závěsy nebo žaluzie – omezí se tím únik tepla oknem. [6]

3.3.2 Přetápění

Doporučené  teploty  v  jednotlivých  místnostech,  které  by  se  měly  dodržovat: 

obývací pokoj 20-22 °C, ložnice 18-20 °C, dětský pokoj 20-21 °C, koupelna 22-24 °C, 

chodby 17-19 °C. Místnosti, které nejsou trvale obývány, jen temperovat (pokoj pro hosty, 

komora, spíž atd.). 

Snížením teploty o 1 °C se uspoří přibližně 6 % spotřebované energie. Pokud se 

v bytě nebo domě nikdo nenachází, doporučuje se snížit teplota na 17 °C. [6]

3.3.3 Překážky v přístupu tepla

Závěsy slouží jako užitečná izolace, ale jen pokud zakrývají okna a nikoli topná 

tělesa (radiátory). Topné těleso by mělo mít kolem sebe prostor a nemělo by být zaprášené 

ani  zakryté  dekoracemi  nebo  nábytkem.  Zejména  je  důležité  umožnit  volné  proudění 

vzduchu ke spodní straně topného tělesa a nad ním ponechat volný prostor pro stoupající 

teplý vzduch. 

Radiátory by se měly pravidelně čistit  od prachu, nepřekrývat závěsy,  nábytkem 

a nepoužívat je jako sušičku prádla. To vše snižuje jejich účinnost. Celkově se tak může 

ušetřit až 10 % tepla. [6]
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3.3.4 Voda

Při mytí nebo čištění zubů, při holení nenechávat trvale téci teplou vodu. Nádobí 

umývat ve dřezu za použití mycího prostředku a pak krátce opláchnout, neomývat nádobí 

pod trvale tekoucí vodou. Dále je důležité dbát na těsnost kohoutků, jedním pouze "slabě" 

kapajícím kohoutkem odkape přibližně 170 l vody za měsíc (10 kapek za minutu),  což 

určitě není zrovna málo, protože za rok se tato hodnota vyšplhá až na 2000 l (2000 dm3) 

zbytečně odkapané vody, což odpovídá dvěma metrům krychlovým. 

Místo koupání ve vaně je úspornější se sprchovat! Jedna plná vana spotřebuje tolik 

vody, jako 3-4 příjemné sprchy. Další způsob, jak ušetřit vodu je pořídit si WC s dvojitým 

splachováním. Malé splachování = 3l vody, velké splachování = 6l vody. Takový typ WC 

se dá v dnešní době pořídit už skoro všude a myslím, že roční úspora studené pitné vody 

půjde  opravdu poznat.  U těchto  typů  WC se  úsporné  závaží  „Skrblík“  montuje  se  do 

plovákové  splachovací  nádržky  WC  a umožní  podle  potřeby  regulovat  množství  vody 

vytékající  z nádržky  při  splachování.  Zjednodušeně  řečeno  –  přestane-li  se  tahat  za 

splachovadlo, přestane téct voda. [6], [7]

3.3.5 Osvětlení

Pokud jde o umělé osvětlení, tak zde se prakticky jiný zdroj než elektrická energie 

neužívá.   V posledních zhruba 10 letech došlo k významné redukci spotřeby elektřiny na 

osvětlení  domácností.  Hlavním důvodem je  nepochybně  rozsáhlé  používání  úsporných 

výbojek  namísto  obyčejných  žárovek  a  určitý  vliv  má  patrně  také  poměrně  rozsáhlé 

používání  počítačů  a  videa,  obojí  si  vynucuje  spíše  tlumené  osvětlení.  Na  spotřebu 

elektřiny pro osvětlení má vliv několik faktorů. Je to jednak vlastní účinnost světelného 

zdroje, tj. množství světla měřené v lumenech, které získáme z jednoho wattu elektrického 

příkonu. [5]

Přibližné účinnosti jednotlivých typů světelných zdrojů:

• běžná žárovka: 10-18 lm/W,

• halogenová žárovka: 20-25 lm/W,
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• úsporná kompaktní zářivka: 40-60 lm/W,

• zářivka běžná: 60-80 lm/W,

• moderní tenké zářivky s elektronickým předřadníkem: až 110 lm/W,

• bílé LED diody: 70-80 lm/W,

• nízkotlaké sodíkové výbojky: 150-200 lm/W. [5]

Možnosti snížení spotřeby elektřiny pro osvětlení:

• svítit jen tam, kde je to třeba, 

• důsledně zhasínat v prostorách, kde se nikdo nevyskytuje,

• používat  zářivě  bílou  barvu na  strop,  stěny by  měly  být  bílé  nebo ve  světlých 

odstínech,

• je  možné  používat  reflexní  rolety  do  oken (kvůli  úspoře  tepla),  tak  aby i  okna 

„vracela“ světlo do místnosti,

• používat přednostně lineární zářivky s třípásmovým luminoforem a elektronickým 

předřadníkem (ve srovnání s klasickými žárovkami ušetří až 80%),

• v místech,  kde  se  někdo pohybuje  jen občas,  jsou užitečná  čidla,  která  sepnou 

světlo jen na dobu, kdy tam někdo prochází. [5]

3.3.6 Zábava a kultura

Do této  kategorie  patří  celá  řada  domácích  spotřebičů  a  její  podíl  na  spotřebě 

domácnosti  v  posledních  letech  výrazně  stoupá.  Domácností,  které  nejsou  vybaveny 

televizorem, je jen nepatrné množství. DVD přehrávači je vybaveno asi 41% domácností. 

Osobní počítač má doma asi 40 % domácností a připojení k internetu má 32 % domácností. 

Příkon těchto spotřebičů není nějak zásadně velký (desítky až stovky W), nicméně se zdá, 

že setrvale roste a navíc jsou tyto spotřebiče v provozu poměrně velkou část dne. V dnešní 

době  technika  velmi  pokročila,  a  tak  klasické  stereo  bylo  nahrazeno  domácím kinem, 

počítače mají stále větší výkon, u herních počítačů již není výjimkou 600W napájecí zdroj 

a monitory se také stále zvětšují. Tento trend dokáže „přebít“ celkem významné úspory
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energie  související  například  se  zavedením  LCD  obrazovek  namísto  klasických  CRT 

(vakuových). Docela  velkým  problémem  je  také  klidová  spotřeba  (stand-by)  těchto 

spotřebičů, téměř žádný z nich se nevypne úplně. U novějších spotřebičů je naštěstí už tato 

spotřeba často pod 1 W, existují ale výjimky - například ADSL modem. [5]

Možnosti snížení spotřeby elektřiny na domácí zábavu:

• notebook má často o řád menší spotřebu než stolní počítač, jeho používáním i doma 

je možné hodně ušetřit,

• LCD obrazovky mají zpravidla menší příkon než CRT nebo plazmové a dnes jsou 

již v mnoha ohledech lepší,

• omezit využívání klidového režimu (stand by) u vybraných elektrospotřebičů typu 

televize,  DVD,  audio  sestavy  nebo  počítače,  i nečinné  elektrospotřebiče  berou 

elektrickou energii ze sítě, 

• dopřát  počítači  a  obrazovce  přestávku  a  vypnout  je  -  automatická  aktivace 

klidového stavu po 10-15 minutách uspoří, i spořiče obrazovky spotřebují mnoho 

elektrické energie. [5]

3.3.7 Praní, sušení a žehlení prádla

Automatickou pračkou je v ČR vybaveno zhruba 90% domácností, je to tedy velmi 

obvyklý spotřebič a současně je to jeden z velkých „žroutů“ elektřiny. Pračka má největší 

spotřebu elektrické energie na ohřev vody. Příkon topného tělesa se pohybuje přibližně v 

rozmezí od 1200 do 2200 W, u starších a větších praček to může být i více. Příkon motoru 

je zhruba 10x menší. [5]

Možnosti snížení spotřeby:

• pouhým snížením praní z 90 °C na 60 °C se sníží spotřeba elektřiny o 25 %,

• vhodný prací prášek umožňuje kvalitní praní i při nižší teplotě, čímž se významně 

sníží i spotřeba energie, 

• při dávkování pracího prášku je nutno dbát na správnou tvrdost vody, dávkovat
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 přiměřeně – prací prášky zatěžují životní prostředí, 

• nejlepší je prát až tehdy, je-li pračka zcela naplněná prádlem,

• vyvářku a předpírku používat jen tehdy, kdy je to opravdu nezbytné, tyto programy 

jsou energeticky velmi náročné,

• pravidelně, alespoň 2x ročně, čistit filtr odtokové vody.

Sušička prádla není (zatím) v našich domácnostech zdaleka tak rozšířené zařízení jako 

pračka.  Sušení  prádla  je  už  z principu  energeticky  náročná  záležitost.  Voda  má  úplně 

největší výparné teplo ze všech běžných kapalin a i po dobrém odstředění vody ji v prádle 

zůstane poměrně dost. Uvádí se, že pro vysušení 3kg prádla se spotřebují 3kW elektrické 

energie. 

Existují  tři  základní  typy  sušiček  prádla  –  odvětrávací,  kondenzační  a  sušičky 

kombinované s pračkou (sušení probíhá ve stejném bubnu, v němž se pere). Všechny tyto 

typy  suší  prádlo  teplým  vzduchem,  který  se  ohřívá  elektrickým  topením  a  pomocí 

ventilátorů je proháněn skrz prádlo. Občas se lze setkat i s jiným řešením, např. existuje 

plynová sušička, kde se teplo potřebné pro sušení získává spalováním zemního plynu. [5]

Možnosti snížení spotřeby:

• sušit prádlo na šňůře, pokud je to jen trochu možné,

• používat  vždy,  co  největší  otáčky  odstředivky,  případně  odstředění  v pračce 

zopakovat,

• pokud  musíme  sušit  větší  množství  prádla,  stojí  za  úvahu  opatřit  si  sušičku  s 

tepelným čerpadlem nebo plynovou,

• na závěr jeden tip z oblasti životního stylu – je nutno zvážit, zda se musí opravdu 

prát tak často, někdy prostým vykartáčováním bláta z kalhot se dosáhne (skoro) 

stejného výsledku jako praním a kromě energie se ušetří i čas.

Dnes existuje mnoho druhů oblečení, které se nemusí žehlit. Názory se nicméně různí, 

některé  ženy žehlí  téměř  všechno.  Moderní  žehlička  s parním napařováním je poměrně 

energeticky náročný spotřebič, příkon se pohybuje mezi 1400 až 2400 W. Téměř všechny 

žehličky dnes používají napařování, což se pochopitelně projeví ve spotřebě elektřiny
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(vysoké výparné teplo vody). [5]

Možnosti snížení spotřeby:

• používat oblečení, které není nutno žehlit,

• nenechat prádlo přeschnout, mírná vlhkost umožní obejít se bez napařování, které 

je nejvíce energeticky náročné. [5]

3.3.8 Vaření, pečení a mytí nádobí 

V této oblasti jsou mezi domácnostmi mnohem větší rozdíly než v případě praní. 

Někde se vaří velmi málo, někde se používá k vaření převážně plynový sporák a naopak 

jsou zase domácnosti, kde se k vaření používá výlučně elektřina. Obecně ale platí, že skoro 

v každé domácnosti se na vaření používají některé elektrické spotřebiče. [5]

Jsou to především:

Mikrovlnná trouba

Objevila se v našich domácnostech až po roce 1989, ale v současné době je už ve 

většině domácností. Obvykle se příkon mikrovlnné trouby pohybuje v rozmezí od 800 do 

1000 W. Z hlediska energetického je hlavní výhodou mikrovlnné trouby to, že ohřívá jen 

jídlo, respektive jeho části, které obsahují vodu. Ohřátí může být velmi rychlé i u látek s 

malou tepelnou vodivostí. Z tohoto hlediska je mikrovlnná trouba mnohem výhodnější než 

trouba klasická, která musí pro dosažení stejného efektu být uvnitř zahřátá na podstatně 

vyšší  teplotu  a  má  tedy podstatně  vyšší  ztráty.  Nevýhodou však  je,  že  zdroj  mikrovln 

(magnetron)  není  příliš  účinné  zařízení,  jeho  účinnost  nepřesahuje  65  % a  k  určitým 

ztrátám energie  může docházet  ještě  v prostoru trouby,  takže v některých případech je 

výsledná účinnost cca 40 %. [5]

Klasická elektrická trouba nebo teplovzdušná trouba

Topné  těleso  v  elektrické  troubě  má  sice  účinnost  100  %,  ale  celkově  jde  o 

spotřebič,  který je málo účinný, jen zlomek dodané energie se spotřebuje na fyzikálně-

chemické přeměny v pečených potravinách. Příkon se pohybuje mezi 1500 až 2500 W. Při 

pečení v troubě odchází velká část tepla ve formě vodní páry, tomu ovšem nelze příliš
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bránit,  bez  toho  by  pečení  neproběhlo.  Nezanedbatelné  ztráty  mohou  nastávat  stěnami 

trouby, ty by měly být opatřeny tepelnou izolací. Moderní elektrické trouby jsou obvykle 

zařazené ve třídě A, a jejich tepelné ztráty asi nebudou příliš významné. Důležitá je také 

možnost regulace výkonu a teploty. [5]

Vařiče a varné desky 

U těchto spotřebičů je největší problém, jak efektivně přenést teplo dovnitř hrnce s 

ohřívaným jídlem, aniž by teplota plotýnky musela být příliš vysoká a tudíž byly vysoké i 

tepelné ztráty.

Mezi plotýnkou a dnem hrnce je vždy nějaký tepelný odpor, čím je větší, tím větší 

musí  být teplota  plotýnky a tím větší  jsou tepelné ztráty.  U starých vařičů,  které měly 

plotýnku  ve  formě  spirálovitě  stočeného  plochého  pásku,  se  dokonalého  styku  dna  s 

plotýnkou téměř nedalo docílit a velké ztráty byly i od plotýnky směrem dolů. Vařiče s 

kompaktní  kovovou  plotnou  byly  v tomto  ohledu  trochu  lepší,  ale  měly  zase  velkou 

tepelnou setrvačnost a tudíž hřály ještě dlouho po vypnutí.  U těchto druhů plotýnek je 

důležité používat hrnce s rovným, dobře tepelně vodivým dnem. Důležitý je také způsob 

regulace plotýnky,  zpravidla  potřebujeme velký výkon, aby se voda začala  co nejdříve 

vařit, a potom je nutno jej snížit na takový, který zajistí jen velmi mírný var. 

Voda má vysoké výparné teplo a při intenzivním varu jsou tedy i vysoké tepelné 

ztráty. Podstatný pokrok představují sklokeramické varné desky s křemennými infrazářiči, 

kde se teplo přenáší  na dno nádoby z velké části  sáláním.  Jistým paradoxem je,  že  na 

těchto  plotýnkách  je  výhodnější  použití  klasických  smaltových  hrnců  než  moderního 

nerezového nádobí, které má podstatně větší odrazivost pro tepelné záření. Pravděpodobně 

nejdokonalejším řešením problémů přenosu tepla je indukční ohřev, který se používá u 

některých  moderních  varných  desek  a  sporáků.  Zde  je  energie  přenášena  střídavým 

magnetickým polem přímo do kovového nádobí, kde se indukované vířivé proudy mění 

v teplo.  Výrobci indukčních varných desek udávají,  že tak lze  ušetřit  až 50% spotřeby 

elektřiny na vaření. [5]
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Varné konvice

Jde o modernější obdobu dříve používaných ponorných vařičů. Dosahují poměrně 

vysoké účinnosti díky tomu, že topný element je ponořen přímo v ohřívané vodě. Další 

jejich výhodou je, že neodebírají elektrickou energii, i přesto, že jsou zapojeny v síti. [5]

Fritovací hrnec

Jeho  výhodou  je  dobrý  přestup  tepla  z topného  tělesa  do oleje  a  následně  do 

fritovaných  potravin  a  dobrá  regulace  teploty.  Nevýhodou je  poměrně  velké  množství 

oleje, které je nutno ohřívat a pak bez užitku chladne. Existují i hrnce s rotační nádobou, 

která umožní snížit množství oleje zhruba na polovinu. [5]

Možnosti snížení spotřeby při vaření:

• používat vhodné nádobí (s ohledem na typ varné plotýnky),

• minimalizovat intenzitu varu, zakrývat hrnce pokličkami, voda se uvaří mnohem 

rychleji a sníží se spotřeba až o 50 %, 

• zkracovat dobu vaření použitím tlakového hrnce,

• při koupi nového sporáku nebo desky dát přednost některé z moderních technologií,

• pokud je to možné, ohřát vodu potřebnou pro přípravu pokrmu (vaření polévky,

brambor atd.) nejprve ve varné konvici a pak ji teprve nalít do hrnce s pokrmem a 

pokračovat ve vaření,

• s menšími hrnci a pánvemi vařit jen na malých hořácích, velký hořák sice urychlí 

proces vaření, ale spotřeba plynu nebo elektřiny je daleko větší. [5]

Umývání nádobí

V našich podmínkách se v zásadě používají tři způsoby:

1. Mytí,  respektive oplachování  pod tekoucí teplou vodou – jakkoli  je tato metoda 

zatracována,  má  některé  výhody,  umožňuje  průběžně  umývat  nádobí.  Pokud  je 

k dispozici teplá voda ohřátá nějakým levným a přírodě přátelským zdrojem (např. 

solární systém, kotel  na dřevo), pak proti  tomu nelze nic namítat  ani z hlediska 

energetické spotřeby. 
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2. Mytí  v dřezu – jde o klasickou metodu, její výhodou je to, že lze využívat vodu 

ohřátou jinak než elektricky.

3. Mytí  v  myčce  nádobí  –  udává,  že  myčky  mají  menší  spotřebu  vody  než  mytí 

v dřezu (ruční mytí je prý asi o 33% dražší než mytí v moderní myčce). Pokud je to 

možné  doporučuje  se  používat  automatické  programy a  bioprogramy – zkracují 

mycí čas a také šetří energii. Nejvýhodnější je zapínat myčku, až je zcela zaplněna 

nádobím. Není-li nádobí silně znečištěno, stačí namísto 60 °C použít program na 50 

°C, ušetří se tím přibližně 30 % energie. [5]

3.3.9 Chladničky a mrazničky

Chladnička se dnes vyskytuje prakticky v každé domácnosti (> 99 % domácností) a 

mraznička je také velmi obvyklá (přibližně 90 % domácností). Dnes se téměř bez výjimky 

používají elektrické kompresorové chladničky,  jen zcela  výjimečně se můžeme setkat s 

plynovými absorpčními chladničkami (používají se dnes již jen pro karavany).

Dosahovaná účinnost chladniček a mrazniček závisí na mnoha faktorech – rozdílu 

teploty uvnitř a venku, vlhkosti vzduchu, kvalitě tepelné izolace, četnosti otevírání dveří, 

účinnosti  kompresoru  a  množství  a  tepelné  kapacitě  potravin,  které  jsou  do  ní  denně 

vkládány. Díky tomu také existuje mnoho způsobů, jak jejich účinnost zlepšit. 

Obecně lze konstatovat, že moderní chladničky a mrazničky jsou znatelně účinnější 

než starší  typy.  Chladnička  patří  k těm spotřebičům,  kde opravdu stojí  za  to  zvažovat 

nákup  nové  ještě  před  tím,  než  skončí  fyzická  životnost  chladničky  staré.  Příkony 

kompresoru u běžných chladniček nejsou příliš vysoké, v řádu 100 W, denní spotřeba je 

kolem 1 kWh. Pokud je chladnička v kuchyni, pak je roční spotřeba přibližně 300 kWh, 

neprojeví se zde to, že po většinu roku je venku nízká teplota. [5]

Možnosti snížení spotřeby při chlazení a mrazení potravin:

• volit vhodnou velikost chladničky (měla by být naplněna min. zhruba ze 70 %),

• při koupi nové chladničky volit typ s malou spotřebou,
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• podle  možnosti  ji  umístit  na  chladné  místo,  kde  je  i  sušší vzduch  (většina 

hospodyněk chce mít chladničku v kuchyni, což je zrovna ten nejhorší prostor z 

hlediska teploty a vlhkosti),

• chladničku  nebo  mrazničku  neumisťovat  příliš  blízko  u  stěny,  do rohu,  nebo 

dokonce do výklenku, omezí se tak jejich výkon,

• neomezovat  cirkulaci  vzduchu  kolem  chladiče  na  zadní  straně,  občas  je  také 

potřeba z něj odstranit prach,

• z hlediska spotřeby energie  a  spolehlivosti  je  často lepší  oddělená  chladnička  a 

mraznička, každá tak může být optimalizována pro svůj účel a mrazničku, do které 

se chodí méně často, je možno umístit například v chladném sklepě,

• vyplatí  se  do  chladničky  dávat  co  možná  nejchladnější  věci  (například  hrnec  s 

uvařenou polévkou je lepší nejdříve nechat vychladnout a teprve potom ho dát do 

chladničky),

• neukládat do mrazničky tekuté potraviny, např. polévku, nápoje či vodu (i zmrzlé 

tekutiny se odpařují a vytvářejí námrazu),

• často odmrazovat, námraza vyšší než 3 mm zvyšuje náklady na elektřinu až o 75 %, 

• do blízkosti ledničky nikdy nestavět tepelné spotřebiče,

• pro obyčejný provoz stačí teplota uvnitř chladničky + 5 °C, při snížení na + 3 °C 

stoupne její spotřeba o 15 %. [5]
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4. Ekonomické zhodnocení hospodaření s energií 
         Tabulka 10. Cena všech spotřebičů za jeden rok

Celková průměrná 
cena všech spotřebičů 

v provozu za 1 rok 
[Kč] 

Celková průměrná 
cena všech spotřebičů v 

stand by režimu za 1 
rok [Kč] 

 4126  1713

Z tabulky  10  vyplývá,  že  cena  všech  spotřebičů  za  jeden  rok  činí  5839Kč. 

Celkovou cenu spotřebičů v provozu nemůžu nijak zvlášť ovlivnit, i když by se pár věcí 

určitě našlo. Např. z vlastní zkušenosti vím, že si častokrát zapínám televizor či rádio jen 

jako zvukovou kulisu, aniž bych je vnímala anebo rozsvítím v jedné místnosti,  nechám 

rozsvíceno a odejdu do jiné místnosti apod. 

A  teď  k pohotovostnímu  režimu,  z tabulky  je  zřejmé,  že  celková  cena  všech 

spotřebičů v stand by režimu je jen zhruba dva a půl krát menší než cena všech spotřebičů 

v provozu, a sice je to 1713Kč. A proto bych se nejen já měla zamyslet nad tím, jestli by 

nebylo  lepší  spotřebiče vypínat  úplně.  To znamená u těch,  co mají  pohotovostní režim 

vypnout  i  ten  a  ty  co  jej  nemají,  pro  jistotu  vytahovat  ze  zásuvky  (sítě).  Nebo  ještě 

doporučuji pořídit si prodlužovací šňůru – vypínací a do ní zapojit jednotlivé spotřebiče. Je 

opatřena tlačítkem, při jehož vypnutí se zcela vypnou i všechny spotřebiče, které jsou do ní 

zapojené a tím pádem neodebírají žádnou elektrickou energii. Její cena se pohybuje od 100 

do 150Kč v závislosti na délce prodlužovací šňůry. Tato částka je zanedbatelná vzhledem 

k celkové ceně spotřebičů, které jsou ponechány v pohotovostním režimu.

Jak už jsem se zmínila v kapitole třetí,  tak je určitě úspornější se sprchovat než 

koupat. Jedna koupel ve vaně se vyrovná přibližně třem až čtyřem sprchám. Běžná vana 

má objem zhruba  150l  (150dm3),  přičemž při  koupání  se  vana nenapouští  až  po okraj 

vodou, takže spotřeba vody je při jednom koupání okolo 100l (100dm3). Jestliže každý den 

dám přednost napuštěné vaně před sprchou, tak spotřebuju zhruba 36500l   vody, což je 

36,5  m3.  Cena  za   1m3 teplé  vody  je  81,60  Kč.  Takže  kdybych  se  každý  den  místo 

sprchování koupala, zaplatila bych jen za teplou vodu okolo 3000Kč, kdežto kdybych dala
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každý den přednost sprchování, byla by částka zhruba o čtvrtinu menší, což je asi 740Kč. 

Samozřejmě se jedná jen o orientační údaje, protože nelze přesně říct, kdy a jak často se 

lidé sprchují nebo naopak dávají přednost napuštěné vaně. Chtěla jsem jen poukázat na to, 

kolik by se dalo ušetřit vody a samozřejmě hlavně peněz. 

Dále  jedním pouze "slabě"  kapajícím kohoutkem může ročně odkapat  až  2000l 

vody, což odpovídá 2m3 vody. Cena za 1 m3 studené pitné vody je okolo 56Kč, tím pádem 

za 2m3 je to 112Kč za rok jen za to, že je někde v domácnosti špatně utěsněný kohoutek. 

Jednou z dalších variant, jak ušetřit je i používání WC s dvojitým splachováním – 1. malé 

splachování  =  3l,  2.  velké  splachování  =  6l  vody.  Takže  např.  desetkrát  použití  WC 

s malým splachováním odpovídá 30l vody, kdežto s velkým splachováním je to 60l vody, 

takže ročně je to buď 10,95 m3 vody, což odpovídá částce 613Kč, nebo 21,9 m3 vody, což 

odpovídá částce dvakrát vyšší a je to 1226Kč. Takže když se nad tím zamyslím, tak mohu 

ušetřit až 613Kč za vodu jen tím, že si pořídím WC s dvojitým splachováním. Samozřejmě 

se jedná jen o příklad, skutečnost může být jiná, protože nikdy nemůžu přesně říct,  jak 

často je WC používáno. 
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5. Závěr

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, který spotřebič je tím největším „žroutem“ 

elektrické  energie  a  také  to,  jestli  spotřebiče,  které  ponechávám buď v pohotovostním 

režimu, nebo zapojené v síti, odebírají elektrickou energii. 

Přišla jsem na to, že nejvíce elektrické energie odebírá elektrická trouba, což se 

odvíjí od jejího vysokého příkonu. Tento fakt bohužel nemůžu nijak zvlášť ovlivnit, jedině 

snad tak, že např., když budu vařit brambory,  maso apod., tak je chvíli před dovařením 

vypnu a nechám je tzv. dojít. Dalšími velkými „žrouty“ elektrické energie jsou lednička, 

notebooky,  pračka a televizor.  U ledničky spotřebu elektrické energie  nemůžu ovlivnit, 

protože se jedná o spotřebič, který je zapnut, aspoň u nás, 365 dní v roce, 24 hodin denně. 

Což se týče notebooků a televizoru, tak bych doporučila snad jen omezit jejich používání, a 

televizi zapínat jen tehdy, když se na ni chceme skutečně dívat a ne jen jako zvukovou 

kulisu a při odchodu do jiné místnosti dbát na to, aby byla vypnutá a nehrála zbytečně, aniž 

by ji někdo sledoval. A což se týče pračky, tak se asi vždy zamyslím nad tím, jestli je 

opravdu nutné prát všechno prádlo v pračce, protože mnohdy stačí pouze ruční praní a také 

bych měla dodržovat to, aby byla pračka při praní vždy zcela naplněna prádlem. 

A  teď  k pohotovostnímu  režimu,  jak  jsem  již  několikrát  uvedla,  tak  mnoho 

spotřebičů se nevypne úplně. Z uvedených tabulek vyplývá, že v pohotovostním režimu je 

největším žroutem elektrické energie  multifunkční  zařízení,  set-top box a pračka.  Ale i 

další spotřebiče samozřejmě odebírají elektrickou energii ze sítě, neplatí to však o všech. 

Zde doporučuju buď zařízení vypojit zcela ze sítě, nebo si pořídit prodlužovací šňůru - 

vypínací,  do které  se  jednotlivé  spotřebiče  zapojí.  Tato  prodlužovací  šňůra je opatřena 

tlačítkem, po jehož vypnutí se zcela vypnou i spotřebiče, nehledě na to, kolik jich je do ní 

zapojeno. 

Což se týče úspory vody, tak pokud si každý den dopřejeme sprchu místo koupele, 

tak je možno ušetři  až čtvrtinu spotřebované vody i peněz a pořízením WC s dvojitým 

splachováním lze ušetřit až polovinu nákladů.
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